
 

  
CONVOCATÒRIA DE TREBALL: 

TÈCNIC DE PROJECTE DE PLATAFORMA  
 
CONDICIONS DE L’OFERTA 
 
• La ubicació del lloc de treball serà la seu de Som Mobilitat a Mataró 
• Incorporació: en funció de la data d’entrada de nous projectes que es preveuen al llarg 
del 2020 
• Jornada completa (40 hores setmanals) 
• Categoria laboral segons estructura laboral de Som Mobilitat: Tècnic de gestió de 
projectes de plataforma 
• Sou brut mensual segons escala salarial de Som Mobilitat i en funció de les capacitats 
aportades 
• Contracte temporal vinculat al projecte amb opció a continuïtat  
• Horari flexible preferentment de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h 
(presencial i teletreball) 
 
BREU DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
 
Busquem un/a coordinador/a de projecte de plataforma. 
 
Entre les responsabilitats que assumirà el/la coordinador de projectes s'inclouen 
treballar estretament amb la resta de l’organització i els responsables d’àmbits per 
preparar plans d'actuació, gestionar la seva execució i els processos d’avaluació digital. 
 
El/la coordinador/a realitzarà diverses tasques de coordinació orientades a executar el 
projecte de plataforma i impulsar el seu impacte dins de la comunitat de la cooperativa. 
 
Per exercir de coordinador/a, la persona candidata ha de tenir excel·lents capacitats 
comunicatives i de gestió del temps, s’ha de moure perfectament amb les eines 
tecnològiques (crm, erp i web) 
 
TASQUES I FUNCIONS A REALITZAR 
 

- Coordinar les activitats de gestió de projectes, recursos, equips i informació 
- Col·laborar amb els responsables d’àmbit per eliminar obstacles 
- Col·laborar amb l’ecosistema d’usuaris per identificar i definir requisits, àmbit i 

objectius 
- Executar el desenvolupament d’eines web i entorns ERP  
- Assegurar-se que compleixen els requisits del projecte dels clients a mesura que 

es desenvolupen els projectes 
- Fer-ne seguiment dels pressupostos i del compliment 
- Analitzar riscos i oportunitats i compartir-los amb els responsables d’àmbit de la 

cooperativa 



 

- Controlar el desenvolupament del projecte i afrontar qualsevol problema que 
sorgeixi 

- Actuar de punt de contacte (referent de gestió) i comunicar l'estat del projecte a 
tots els participants 

- Elaborar tota la documentació necessària en format text i en format web  
- Garantir que s'han complert els estàndards i requisits mitjançant la realització de 

proves de control de qualitat al llarg de l’execució del projecte 
 
 
REQUISITS DELS CANDIDATS 
 
FORMACIÓ  

- Formació llicenciatura   
- Experiència en gestió de projectes de plataforma i gestió operativa de processos  
- Informàtica a nivell alt inclosos coneixements sòlids en desenvolupament web 

(wordpress) 
- Parlar i escriure correctament català, castellà, i anglès (IMPRESCINDIBLE NIVELL 

ALT) 
- Altres cursos relacionats amb el lloc de treball (carnet de conduir) 

  
EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS 
 

- Experiència laboral demostrable com a coordinador de projectes de plataforma 
- Capacitat per interpretat dades i en reosldre els problemes plantejats 
- Habilitat per preparar i interpretar diagrames de flux, agendes i plans d'acció pas 

a pas 
- Grans capacitats organitzatives, inclosa la gestió del temps i la realització de 

diverses tasques alhora i el treball en diferents fronts simultanis 
- Familiaritat amb el control de la gestió de riscos i el control de qualitat 
- Sòlids coneixements pràctics en eines informàtiques (paquet d’oficina)  
- Coneixements en eines informàtiques web (wordpress)  
- Experiència pràctica en les eines de gestió de projectes CRM i ERP de gestió 

 
 
 
APTITUDS I HABILITATS  
 

- Iniciativa i amb predisposició  
- Empatia i capacitat de treball en equip 
- Flexibilitat i capacitat de resolució d’imprevistos 
- Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant  
- Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a 

 
EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT EN D’ALTRES CAMPS ESTRATÈGICS DE LA 
COOPERATIVA 
 



 

- Participació en l’impuls de millores i creació de processos 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

- Es realitzarà una prova d’aptitud lingüística en anglès (IMPRESCINDIBLE NIVELL 
ALT) 

- Es realitzarà una prova de coneixement en eines ofimàtiques 
- Es realitzarà un mínim d’una entrevista presencial 
- Es valorarà adjuntar contactes on poder demanar referències del candidat/a 

 
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 25/09/2020 
 
ENVIAMENT DE CANDIDATURES: a través del formulari al final de l’oferta publicada a 
aquest enllaç. 
 

 

https://www.sommobilitat.coop/ofertes-treball-mobilitat/
https://www.sommobilitat.coop/ofertes-treball-mobilitat/

